DIGITALA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
För att göra det bästa utifrån rådande omständigheter så vill vi erbjuda utbildningar digitalt.
Se datum nedan för respektive utbildning.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE
13 mars kl. 09.00-12.00 Utbildare: Dennis Pihl
22 april kl. 18.00-21.00 Utbildare: Dennis Pihl

GRUNDUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE
11 mars kl. 18.00-21.00 (träff 1 av 3) Utbildare: Ru Hedefalk
18 april kl. 18.00-21.00 (träff 1 av 3) Utbildare: Ru Hedefalk

FORTSÄTTNINGSUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE
12 april kl. 18.00-21.00 (träff 1 av 4) Utbildare: Jörgen Fastberg
11 maj kl. 17.00-21.00 (träff 2 av 4) Utbildare: Jörgen Fastberg
All info och anmälan finns/görs på www.basketutbildning.se
Vi vill med det sagt uppmuntra och uppmana alla att passa på att ta del av våra digitala
utbildningar!
Vi har ett antal helt digitala och kostnadsfria utbildningar som genomförs via
www.basketutbildning.se:

TRYGG BASKET
Utbildningen ”Trygg basket” ger en bild av många av de delar man behöver tänka på och
vara medveten om som tränare eller föreningsledare för att skapa en trygg miljö för våra
spelare. Det finns exempel på mallar som ni i föreningen kan använda er av, till exempel för
att skapa en uppförandekod eller krishanteringsplan, och som utbildningsdeltagare blir man
guidad till idrottens och basketens värdegrund, materialet ”barnens idrott” m.m.

VÄRDERAD RIKTNING
Vi har även utbildningen ”Värderad riktning” som tar upp värdegrundsrelaterade frågor
med påståenden och problematiserande av vanligt förekommande händelser från vår
verksamhet.

SEKRETARIATSUTBILDNING
Under december månad har vi publicerat en ”Sekretariatsutbildning” för föräldrar eller
spelare som är nybörjare eller behöver uppdatera sin kunskap gällande sekretariatsarbete.
Utbildningen innehåller även en checklista för deltagarna att skriva ut eller titta på i telefonen,
som praktiskt stöd under match. Passa gärna på att uppmuntra era spelare, föräldrar eller
andra att gå den nu så är vi bättre förberedda när matcherna sätter igång igen!

För ca ett år sedan publicerade vi ”Svensk Baskets ramverk för spelarutveckling” som
ersätter den gamla spelarutvecklingsplanen och ska vara en röd tråd i all vår
spelarutvecklingsverksamhet; i förening, utbildning, landslag och tävlingsverksamhet. Har ni
inte redan tagit del av denna är det hög tid att göra det! Som komplement till ramverket finns
exempel på träningsupplägg för både fysträning och basketträning.

SUPERCLINICS 2019
Vill ni ha inspiration i rörligt format så finns ”Filmat material: SUPerclinics 2019” med
filmade clinics och föreläsningar för både förening och tränare. Inom kort kommer det även
att läggas upp filmade övningar för åldrarna U11-U15 med konkreta tips kring hur du kan
bygga upp och ladda övningar i linje med ”Svensk baskets ramverk för spelarutveckling”.

INTRODUKTION FÖRENINGSLEDARE
I samband med att vår nya ”Strategi 2025” beslutades så satte vi upp mål kring välmående
och fungerande föreningar. Föreningsinriktad utbildning har hittills saknats i vårt
utbildningsutbud varför vi nu har tagit fram och publicerat ”Introduktion föreningsledare”.
Den riktar sig till dig som förtroendevald, anställd i förening eller andra som är engagerad
och leder föreningen på ett övergripande plan. Eller till de som bara önskar bredda sin
kompetens kring att driva basketförening.
Sprid i din styrelse och bland era anställda och se till att nyttja den tid nu när många är
hemma mer än vanligt till att kompetensutveckla er!
Är du osäker på hur du loggar in eller behöver hjälp med att skapa användare eller korrigera
din mailadress - hör av dig till utbildning@basket.se
Ta hand om er!

INSTRUKTION FÖR ATT ANMÄLA SIG
1. Gå in på www.basketutbildning.se
2. För att kunna se och anmäla dig till kurser så måste du själv skapa en inloggning om du inte mot
förmodan redan har det. Är du osäker på hur du loggar in eller behöver hjälp med att skapa
användare eller korrigera din mailadress - hör av er till utbildning@basket.se
3. Klicka på ”Glömt lösenord/Ny användare?”
4. Fyll i ditt personnummer (12 siffror) – klicka på Fortsätt.
5. Verifiera din e-post – stämmer e-posten? Klicka i den lilla cirkeln bredvid din e-post och sedan
”Återställ lösenord”.
6. Ett temporärt (det är giltigt i 48 timmar) lösenord skickas till den angivna användaren om
användaren fanns i systemet till mejladressen som syntes i punkt 5.
7. Gå tillbaka till inloggningssidan, ange ditt personnummer samt temporärt lösenord du fick i mejlet
8. Byt lösenord till något som du själv kommer ihåg.
9. Du kan söka den aktuella kursen (t ex Webinarie) i rutan ”Sök utbildning”.
10. Du anmäler dig i den nedre fasta fältet ”Anmäl dig till utbildningen” - du får upp ett fönster som
bekräftar din anmälan. Klicka ”Stäng och fortsätt”. Gör klart din digitala utbildning och anmäl dig
sedan till ett utbildningstillfälle.
11. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle. Under respektive utbildning finns det ett antal
utbildningstillfällen som du också behöver anmäla dig till. Oftast finns det ett digitalt material som du
behöver slutföra innan du kan anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

SVENSK BASKETS WEBINARIER
Nu lanserar vi Svensk Baskets webinarier – för en tätare dialog och bättre kunskapsspridning i Svensk
Basket. Här kan du lära dig något på en timme – och samtidigt ställa frågor till personal från
förbundskansliet.
Webinarier ska vara ett enkelt sätt för dig att lära dig mer om ett projekt eller ett visst ämne som du kan
ha nytta av i din vardag som styrelseledamot, klubbchef, tränare eller spelare. En person från
förbundskansliet håller i webinariet – ibland tillsammans med en gäst – och du har efter föreläsningen
chansen att ställa frågor och diskutera det ni gick igenom.
Det ger också oss möjligheten att lyssna in och justera information för att det ska bli bättre. Följande
webinarier är inplanerade – men fler är på gång. Vi kommer självklart även att lyssna av med dig vad du
är intresserad av. Helt enkelt - hur kan vi hjälpa dig att få den information du behöver för att klara ditt
uppdrag inom Svensk Basket?
Anmälan sker via utbildningsplattformen www.basketutbildning.se – så har du inte redan en profil där är
det hög tid att skapa en!
Med vänlig hälsning,
Sara Dutina

Camilla Altéus

Dennis Wiedermann

10 MARS 18:00 - 19:00 Ramverk för spelarutveckling
Vad är ramverket egentligen och hur kan du använda det?
Orkan Berktan, tävlingsutvecklare, Camilla Altéus, utbildningsutvecklare och Sara Dutina,
utbildningsansvarig förklarar ramverket och hur det kan användas.

16 MARS 18:00 – 19:00 Spelarutbildning med Alex Sarama
Du har sett övningarna med Alex Sarama – nu kan du ställa frågor kring dessa.

24 MARS 18:00 – 19:00 Starta rullstolsbasket med hjälp av Loka Heroes
Mats Elsnitz, marknadsutvecklare och Carina Forell berättar hur ni kan starta rullstolsbasket och få
stöttning av Loka Heroes.

30 MARS 12:00 – 13:00 Utbildningsplattformen – så funkar den!
Sara Dutina, utbildningsansvarig och Dennis Wiedermann, utbildningskoordinator bjuder på tips&tricks
vad gäller www.basketutbildning.se och du kan ställa frågor kring den.

14 APRIL 18:00 – 19:00 Arrangera en streetbasketturnering – så gör ni!
Mats Elsnitz, marknadsutvecklare och Monica Söderberg, eventansvarig bjuder på alla tips&tricks,
projektstöd och mallar i boken.

19 APRIL 18:00 – 19:00 Tävlingsbestämmelser
Har man koll på dessa är livet lättare…Olle Lundén, tävlingsansvarig och Leydy Luna Gogolin,
tävlingskoordinator guidar er igenom dessa, vilka ändringar har gjorts, var brukar folk ha problem, vad tar
mer tid än du tror etc...inklusive frågestund såklart.

27 APRIL 18:00 – 19:00 Varför alla bör spela 3x3
Orkan Berktan, tävlingsutvecklare och Mats Elsnitz, marknadsutvecklare ger dig uppslag på hur du kan
satsa på 3x3 och svarar på all sköns frågor. Buckle up!

3 MAJ 18:00 – 19:00 Planera ett lyckat basketevent
Monica Söderberg, projektledare för landskamperna och eventansvarig, delar med sig av tips, mallar
och idéer du kan använda för att ert event ska bli lyckat.

11 MAJ 13:00 – 14:00 Mediaträning
Hur svarar man när media hör av sig? Vad bör man tänka på? Är det OK att säga ”inga kommentarer”?
Johannes Wohlert, kommunikationsansvarig, går igenom tio enkla tips att använda som spelare eller
ledare.

18 MAJ 18:00 – 19:00 Storlek 4 – den nya bollen
Orkan Berktan, tävlingsutvecklare och Lobas informerar om arbetet med de nya bollarna storlek 4 för de
minsta. Fler aktioner, fler passningar och fler skott som når fram till korgen!

26 MAJ 18:00 – 19:00 Publikrekrytering
Johannes Wohlert, kommunikationsansvarig, ger tio handfasta tips inför nästa säsong för att få fler
människor på matcherna och öka publikintäkterna.

31 AUGUSTI 18:00 – 19:00 Idrottsmedel och projektstöd IF
Orkan Berktan, tävlingsutvecklare och Dennis Wiedermann, utbildningskoordinator lär ut hur man söker
projektstöd på bästa sätt.

9 SEPTEMBER 18:00 – 19:00 Utbildningsplattformen – så funkar den!
Sara Dutina, utbildningsansvarig och Dennis Wiedermann, utbildningskoordinator bjuder på tips&tricks
vad gäller www.basketutbildning.se och du kan ställa frågor kring den.

21 SEPTEMBER 18:00 - 19:00 Basketutvecklarna
Sara Dutina, utbildningsansvarig och Dennis Wiedermann, utbildningskoordinator presenterar
basketutvecklarna och deras arbetsupplägg presenteras.

Fler kommer…alla finns i utbildningsplattformen samt under ”Utbildning” på hemsidan:
https://www.basket.se/Utbildning/Webinarier/

